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CENTRES D’INTERÈS

Educació infantil
El bosc fantàstic

Teniu l’opció de fer les colònies en anglès!
Amb els nostres monitors trilingües, podeu realitzar activitats concretes en anglès o bé el 100% de l’estada.

El conte contat

Aixequem el teló!

Els indis trapelles

Els pallassos perduts

Les Goges

La Màquina del Temps

cicle in ic ial
El bosc fantàstic

Creixement Coneixement Consciència

La Berrugueta i la seva escola

cicle mitjà
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Els cavallers del Rei Artur

Petit Príncep

La Mediterrània
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Els Gals a la Garrotxa

La Màquina del Temps

En Perot i els seus bandolers

Càmera i... Acció!

Actitud s’escriu amb C

Aixequem el teló!

L’enigma del Faraó Kumkaya

Houston us necessitem!

Els cavallers del Rei Artur

La Mediterrània

Aventura’t
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Els Gals a la Garrotxa
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Viu l’esport

Entrenem les emocions!
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La Màquina del Temps

El cas de la Confraria

Viu l’esport

Entrenem les emocions!

Planta cara al Bullying

S’ha utilitzat el joc com a eina 
educativa i aprofitant que a cinquè 
estem treballant “Ciutadans del 
Món”, els monitors han relacionat 
el centre d’interès amb la nostra 
Unitat d’Indagació per potenciar 
valors com el respecte cap a 
l’entorn, les diferents cultures i la 
solidaritat!

Maribel P. G. (Cap d’estudis).
Colònies a l’Octubre, 263 pax.
(tota l’escola)
Escola de Girona
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El bosc fantàstic
La Fantasia, un personatge màgic i molt estimat, ens 
revelarà els secrets del bosc i ens ensenyarà quins 
animalons i personatges hi viuen. 
Els podrem observar i jugar amb ells!

La Berrugueta i la seva escola
Si el que voleu és aprendre els secrets de les bruixes i els 
bruixots: receptes, pocions, encanteris...
Apunteu-vos a la seva escola!
Ji, ji, ji...

En Perot i els seus bandolers
Descobrim qui són aquests misteriosos personatges 
que s’amagaven entre boscos i muntanyes, en una lluita 
persistent contra els senyors feudals. 
Qui no ha sentit a parlar d’en Perot Rocaguinarda?
El bandoler més famós de la Garrotxa!

Càmera i… Acció!
Ens visita un director de Hollywood!
Necessita actors amb molta creativitat, capacitat de 
dirigir i de treballar en equip.
Després del càsting farem la vostra pel·lícula: comèdia, 
acció, terror...

El conte contat
Acompanyats d’en Hansel i la Gretel ens introduirem al 
seu món de contes i viatjarem per molts d’ells.    
Quins personatges ens vindran a visitar? 
Somnis, històries i aventures per compartir tots junts!

Aixequem el teló!
Ens endinsarem entre bambolines i disfresses per orga-
nitzar una companyia de teatre, on tothom hi jugarà un 
paper vital.
Benvinguts a l’espectacle!

CREIXEMENT

Actitud s’escriu amb C

Mitjançant aquest centre d’interès, els alum-
nes agafaran consciència que l’actitud deter-
mina la bona o la mala sort.
Veurem com una situació té uns resultats 
absolutament diferents en funció de com 
l’afronta la persona que la viu.
Cada un dels alumnes representarà un paper 
per adonar-se que la motivació, la fixació 
d’objectius i el seu compromís són la clau del 
resultat de les seves accions.

La bona o mala sort no existeixen,
l’actitud determina la nostra vida!
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Els Indis trapelles
Una autèntica aventura on coneixerem com era i com
vivia aquest poblat originari del continent americà.
Vols formar part de la seva tribu?

L’enigma del Faraó Kumkaya
Voleu convertir-vos en arqueòlegs i desxifrar els antics
jeroglífics i enigmes del Faraó?
Doncs aquest és el vostre centre petits exploradors!

Aventura’t!
Hi ha alguna manera més divertida per conèixer el medi 
natural que fent activitats de lleure? Rutes d’orientació, parc 
d’aventura, excursions amb BTT, hípica...
Un món d’aventures per compartir tots junts!

Un món entre Mamuts
Descobreix com vivien a la prehistòria els primers poblats
que ocuparen la Terra: els seus hàbits, com caçaven, on vivien i 
com sobrevivien entre Mamuts!

Els cavallers del Rei Artur
En un món de creuades, feudalismes, noblesa i clergat, 
tindrem una missió: preparar-nos pel gran Torneig dels 
Senyors Feudals.
Aconseguirem ser nomenats cavallers del rei Artur?

Petit Príncep
De la mà de l’aviador coneixerem diferents planetes: el del 
Petit Príncep, el del Rei, la Terra i el de la Guineu. Jugant amb 
els seus habitants reflexionarem sobre la solidaritat i la 
importància de relacionar-se. 
Ajudem a l’aviador a reconstruir la seva nau!

Hogwarts: Escola de Màgia
Quan els nens i nenes descobreixin que no són muggles 
(humans sense màgia) tot canviarà!
Seran convocats a l’Escola de Màgia per perfeccionar les 
seves habilitats.
Vivim Hogwarts!

CONEIXEMENT

Els pallassos perduts
Benvinguts al meravellós món del circ!
Ajudareu als pallassos a trobar la seva companyia?
Gaudim de la màgia dels malabars i acròbates.

Houston us necessitem!
La NASA necessita fitxar nous astronautes. 
La selecció que faran els seus científics consisteix en entrena-
ments galàctics, gimcanes solars i la gran prova final:
construir l’Apol·lo 11!

La Mediterrània
Coneixerem els personatges que més han marcat la cultura i
la història de la Mediterrània: Picasso, Gaudí, Galileu Galilei, 
Cervantes, Da Vinci i Cristóbal Colon.
Un mar que ens amaga infinitat d’aventures!

Tractar el Bullying en un context diferent, com les colònies, és una molt bona idea!
Els nostres alumnes han pres més consciència d’aquesta realitat.Molt bon treball per part vostra, professional i seriós.

Comentari Facebook
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CONSCIÈNCIA

Els Gals a la Garrotxa
Amb l’Astèrix, l’Obèlix i una druida molt especial, La 
Matafaluga, prepararem la poció màgica per guanyar 
les Olimpíades!
S’atrevirà a aparèixer algun romà?

Les Goges
A través de les faules i llegendes del Pla de l’Estany, com-
partirem amb les goges un viatge a un món ple de 
màgia i misteri.
T’hi apuntes?

La Màquina del Temps
La Màquina s’ha espatllat!
Ajuda al científic a tornar els personatges a les seves 
èpoques i ells t’ensenyaran com vivien: Prehistòria, 
Egipte, Grècia, Roma...
Un viatge ple de descobertes!

Viu l’esport
Proves de resistència, agilitat i jocs de grup on es poten-
ciarà l’esperit esportiu, d’auto superació i d’equip.
Activitats on es fomenta el Fair Play.

Entrenem les emocions!
Dinàmiques que us ajudaran a reforçar la cohesió de 
grup i on gaudirem d’uns dies consolidant i formant 
noves amistats.
Treballem el Team Building! 

El cas de la Confraria
Fem de detectius i treballem en equip per esbrinar qui 
ha robat el llibre de la Confraria!
Traiem les nostres conclusions, i el més difícil de tot: 
Resolem el cas!

El Bullying és un “Monstre” que s’apodera de 
persones que intenten amagar els seus propis 
complexes o les situacions negatives que estan 
vivint. Fa que et riguis dels problemes dels altres 
i que et tornis dominant i violent.
En aquesta creuada, els alumnes rebran un 
entrenament en habilitats socials, prendran 
consciència d’aquesta problemàtica i junts 
desemmascararem aquest “Monstre” que 
s’alimenta d’agressions físiques, verbals i socials.
L’objectiu és conscienciar als alumnes de la 
gravetat d’aquest problema i ensenyar la manera 
de prevenir-lo i detectar-lo.

L’objectiu és fer un petit pas
per acabar amb el Bullying!

Planta cara al Bullying
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TREBALLS DE SÍNTESI

En ruta per la natura
En BTT o trekking prepararem als alumnes per poder orga-
nitzar i dur a terme la seva pròpia ruta. Sobre el terreny 
treballarem sis unitats: La comarca, Nutrició, Primers auxilis, 
Anar en bici, Natura i Personal diary.

El Collell, un indret amb història
A través del coneixement de l’entorn natural, social i 
geogràfic descobrirem la història de El Collell. 
El treball consta de set unitats: El Collell i les seves rodalies, 
Què opines?, En parlen, Soldats de Salamina, L’Estany de 
Banyoles, La Meteorologia de l’Estany i The Collell History.

Els volcans de la Garrotxa
Es treballa des de les llegendes dels mapes fins a les gràfi-
ques i dades de la climatologia de la zona. El treball es com-
posa de cinc unitats: Visita als volcans de Santa Margarida i 
la zona del Croscat i l’aflorament de la Pomareda, On som, El 
relleu, El riu i El clima.

Si es contracta l’opció de l’autobús, aquest treball de síntesi té un petit 
increment de preu per sufragar el cost del transport que es realitzi el 
primer dia als volcans.  (pàg. 26)

Més que esport
Un decatló esportiu i intel·lectual que fomenta el Fair Play i la 
interrelació dels equips. Jocs d’equip i proves físiques 
(resistència, força, habilitat i velocitat) combinades amb 
proves de llengües, tecnologia, matemàtiques, història, 
dibuix... Tot un repte!

Valorem molt positivament que us
hagueu desplaçat a l’escola per
organitzar conjuntament el treball
de síntesi. Molt bona comunicació!

Àngels M. T. (professora)
Colònies a l’Abril, 113 pax.
Escola de Barcelona

Sempre ens preocupa marxar de l’escola.Que la responsabilitat de les colòniesdescansi sobre la vostra assegurança és una garantia.
Així es va veure amb la dent de l’Enric.
Remei P. L. (coordinadora de cicle)Colònies al Maig, 116 pax.Escola de Girona


